
 
 

QUADRO DE REGISTROS REFLEXIVOS 
Tema: Colonização do continente americano 

 
Complete o quadro com as características solicitadas sobre cada tipo de colonização ocorrida no continente americano com base nas observações em classe e 

na leitura complementar do livro, páginas 22 a 29. 

 
 Características dos povos 

nativos e colonizadores 

Forma de organizar o 

território 

Mão de obra 

utilizada 

Relação colônia e metrópole 
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Alguns  povos nativos conhecidos 

desta região fora: Olmecas, 

Maias, Astecas e Incas. 

Eram politeístas e desenvolviam 

artesanato e vestimentas. 

Os Olmecas e Maias não 

desenvolveram agricultura e por 

isso desapareceram antes da 

chegada de Colombo. 

Os outros, Astecas e Incas, 

desenvolveram escrita, agricultura 

e regras sociais. 

 

Os colonizadores eram cristãos, 

vestiam roupas, praticavam o 

comercio, criavam animais e 

desenvolviam a agricultura. 

 

 

 

Os nativos viviam em cidades, 

organizadas de acordo com o a 

utilidade de cada área ( moradia, 

administrativa, praças, centros 

cerimoniais e estradas. Os 

Astecas criaram as Chinampas. 

 

 

 

 

 

 

 

Dividiram o território americano 

em vice- reinos e capitanias 

(subdivisão do vice-reino). Estes 

eram administrados por 

espanhóis subordinados à 

metrópole.  

 

 

 

Coletiva. Todos 

trabalhavam para a 

sobrevivência dos 

impérios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assalariada 

Não tinham noção de outros continentes e 

povos além mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relação entre a colônia e a metrópole 

também era de submissão. Todo recurso 

retirado das terras  através do sistema de 

saques deveria ser levado para a Europa, 

para depois ser manufaturado e 

comercializado 
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Os índios tinham conhecimento 

da agricultura e completavam sua 

alimentação com caça, pesca e a 

coleta de frutos. Eram politeístas e 

andavam nus. 

Os colonizadores eram cristãos, 

vestiam roupas, praticavam o 

comercio, criavam animais e 

desenvolviam a agricultura. 

 

 

 

Os nativos moravam em aldeias 

organizadas de forma circular 

com locais de vivencia ao 

centro. Além das áreas de 

plantio e de caça. 

Os colonizadores estabeleceram 

as capitanias hereditárias e as 

sesmarias, além dos arraiais e 

vilas. 

As plantations: latifúndios 

monocultores também é herança 

desse processo de colonização. 

Os colonizadores 

tentaram escravizar 

os índios. Como 

estes não aceitaram 

a condição de 

escravos foram 

trazidos para o 

Brasil, negros 

escravizados.  

A relação entre a colônia e a metrópole 

também era de submissão. Todo recurso 

retirados das terras brasileiras deveria ser 

levado para a Europa, para depois ser 

manufaturado e comercializado. 
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Os nativos tinham culturas e 

crenças diferentes. Andavam 

vestidos. Algumas tribos criavam 

animais. 

Exemplos de alguns povos: 

Noroeste- Tlingit,Makah, Nootka, 

Haida, Chinook ; Meseta da 

Califórnia- Shoshone  

, Paiutes e Hupas;  
Sudoeste- Navajos e Apaches; 

Região central- Sioux; Leste- 

Cheorokees, Iroquês, Algokin e 

Norte do Canadá: Inuits 

(esquimós). 

 

Os colonizadores eram 

camponeses expulsos do campo 

como processo de cercamentos, 

protestantes que fugiam da 

perseguição religiosa, condenados 

da justiça e renegados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os nativos tinham casas 

diferentes e acordo com a região 

que habitavam. Alguns 

organizavam a tribo de forma 

circular como os índios 

brasileiros. 

 

Os colonizadores estabeleceram 

colônias no norte e no sul do 

litoral do atual EUA. As 

colônias do norte, instaladas em 

local de clima frio desenvolviam 

a manufatura (pás, enxadas, 

rastelos, moveis e roupas) e 

eram administradas pela 

Companhia de Londres. As 

colônias dos Sul, instaladas em 

local de clima ameno, 

desenvolviam as plantations e 

eram administradas pela 

Companhia de Plymouth. 

Nas colônias do 

norte a mão de obra 

utilizada era livre, 

assalariada. 

Nas colônias do sul 

era utilizada mão 

de obra escrava 

africana. 

Existia uma parceria comercial entre colônia 

e metrópole. A colônia poderia produzir e 

vender suas mercadorias para qualquer país, 

mas tinha que pagar impostos à Coroa 

Inglesa. Isso até 1776 (Independência dos 

EUA). 

 


